31. 8.– 13. 9. 2020

17
ROČNÍK XIX
2020

Co všechno
udrží člověka
při životě?
co právě čte
moderátor ka Monika Valentová

tip redakce

hostbrno.cz

O heň a dý m

bibliografie
97 titulů

žebříček

707000
771213
9

ISSN 1213-7073

02

nejprodávanějších
k nih a e - k nih

Novinka autorky
oceňovaného
románu Němci

Honz A Vo jtko

Vztahy a mýty
Známý párový terapeut napsal průvodce
moderními vztahy. Bez stereotypů a bez
bullshitu, jak rád říká. Jeho odborně,
ale s nadhledem napsaná kniha dokáže
zároveň čtenářům dodat klid.

zuz AnA dos táloVá

Soběstačný
Co si jedenáctiletý Štěpán počne ve chvíli,
kdy se jeho táta nejspíš zbláznil, jeho máma
vzdychá a vypadá to, že jí není dobře.
Hrdina nového románu si přeje hlavně co
nejrychleji vyrůst a být soběstačný.

Andrés BArBA

Město světla
Ve městě San Cristóbal se náhle objeví
skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct
let, mluví neznámým jazykem, oblečené
jsou ale současně. Po jednom z konfliktů
začínají mizet děti obyvatel městečka.

ZÁŘIJOVÉ KNIŽNÍ TIPY

Z NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Zákon rezonance

3852

Pierre FRANCKH
Toužíte po mnoha šťastných okamžicích, ale ony se stále zdají
být naprosto nedosažitelnými? Chcete sdílet nekonečnou hojnost vesmíru a být na něj naladění? Nyní nadešel čas, abyste
objevili jednu z pravd – tajemství života: Do svého života můžete přitáhnout pouze to, s čím jste v rezonanci – to, co vibruje
na stejné energetické hladině jako vy. Jakákoliv vaše myšlenka
se zmaterializuje a bude vyzkoušena smysly: myšlenky o kráse a bohatství stejně jako myšlenky o špatnosti a negativitě.
208 stran, vázaná, 289 Kč

Jak si správně přát

3272

– 7 pravidel, jak uskutečnit své sny
Pierre FRANCKH
Utvářet si svůj život tak, aby člověk dostal ve správnou chvíli
to, co právě potřebuje – partnera, auto, bydlení – kdo by to
nechtěl! Pierre Franckh nám na základě 7 praktických pravidel ukazuje, že se tato přání mohou stát skutečností a že každý může získat schopnost dostávat od života jen to dobré.
Z této jedinečné knihy se dozvíte, jak máte svá přání formulovat, jak odbourávat negativní očekávání a jak tyto a další překážky překonávat.
168 stran, vázaná, 209 Kč

Jóga pro skutečný život:
metoda kundaliní

3982

Maya FIENNES
Charismatická Maya Fiennes představuje metodu jógy kundaliní, sdílí svůj životní příběh a odhaluje tajemství, které jí a jejím
studentům pomáhá zbavovat se stresu a napětí každodenního života. Kundaliní je velmi přímá forma jógy s okamžitým
účinkem, která kombinuje pohyb, dýchání a mantry dodávající
tělu energii a mysli pohodu a zároveň posilující nervový a imunitní systém.
208 stran, brožovaná, 409 Kč

Pozitivní myšlenky
pro každý den

3860

Louise L. HAY
Kdykoliv náhodně otevřete tuto knihu, která obsahuje nádherné pozitivní afirmace a myšlenky, zjistíte, že se váš den stane jasnější a krásnější! Je souborem citací a afirmací některých
velmi vážených autorů nakladatelství Hay House a je v ní místo i pro vaše vlastní afirmace. Vedle Louise L. Hay se s vámi
o svá moudra dělí autoři jako Abraham-Hicks (Jerry and Esther
Hicks), Sylvia Browne, Chérie Carter-Scott, Deepak Chopra,
Stephen R. Covey a mnoho dalších.
448 stran, brožovaná, 189 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz
Tyto knihy zakoupíte na www.anag.cz a ve všech dobrých knihkupectvích v ČR.

editorial

tip redakce

OHEŇ A DÝM

Vážení a milí čtenáři,
letošní prázdniny byly opravdu zvláštní. Jednou
z mála jistot, alespoň pro mě, byla kniha. S tou cestuji
pokaždé, ať už jedu k moři nebo k rybníku. Stejně tak
bych nikdy nevyrazila na delší cestu autem bez audioknih. Díky nim je především rodinná jízda klidnější. Postupem let jsme se od dětských knížek propracovali k literatuře pro dospělé, což jsem upřímně ráda,
protože Medvídka Pú jsem svého času uměla zpaměti. Teď už můžu sáhnout po tradičních titulech a letos bylo opravdu z čeho vybírat.
Mám ráda filmy s Mattem Damonem jako bývalým elitním zabijákem Jasonem
Bournem, a tak mě nemohla nechat chladnou audiokniha Roberta Ludluma Bourneova minulost (vydává OneHotBook). Namluvil ji Pavel Soukup společně s Janem
Zadražilem a s nimi nám cesta utíkala jedna báseň. Když už jsme u audioknih, jejichž
příběhy známe i z filmového plátna, pak v uplynulých týdnech vyšla také Planeta
opic, kterou načetl David Novotný, a Zelená míle s hlasem Vladislava Beneše. Zatímco po zhlédnutí filmu si obvykle nemůžu přečíst knihu a naopak, když kniha film
předchází, nevyhnu se srovnávání, tak u audioknihy tohle nutkání nemám. Pořídila
jsem si také novinku Šarlatán (vydává Euromedia), románový přepis stejnojmenného snímku, který teď rezonuje českými kiny. Příběh života českého léčitele Jana
Mikoláška podle scénáře Marka Epsteina napsal Josef Klíma a já se zatím nemůžu
rozhodnout co dřív – kniha, nebo film? Raději jsem tedy otevřela jinou novinku, také
inspirovanou skutečnou osobností, román Vášně duše o filozofovi René Descartovi. Závěr jeho života zpracoval emeritní profesor římské univerzity Raffaele Simone
a využil k tomu nejen skutečné, ale i fiktivní dopisy, které si filozof psal se švédskou
královnou Kristýnou i princeznou Alžbětou Falckou. Je to náramně zajímavé čtení.
Než otevřete stránky těchto Knižních novinek, ještě mi dovolte pozvat Vás na
11. ročník literárně-dramatického festivalu Děti, čtete?, který se počínaje 10. zářím
rozjede po celé republice. Myslím, že v dnešním rozkolísaném světě by děti měly číst
víc než dřív a my dospělí také.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla: „Člověk nemůže nikdy dělat víc,
než je mu dovoleno člověčenstvím.
Míň může dělat vždycky. A, jak jste si všimli,
to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet,
a to dá práci, umí jen část lidstva. Ona část, ona
tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.“
Jan Werich herec a spisovatel

Hodně lidí letos objevilo nejen cestování po českých luzích a hájích, ale také vaření
venku. Grilovalo a opékalo se ostošest. Naše kolegyně Jarmila Skopalová na vlastní chuťové buňky vyzkoušela novou kuchařku Hugo Hromase Oheň a dým (vydává Euromedia). Její vydání je už trochu ožehnuté, umaštěné a to, že ho nechce
dát z ruky, svědčí o tom, že se autor provařil až k jejímu srdci. Kuchařka je plná
receptů na jídlo nejen na grilu, ale také na ohništi, v seně (nikoliv ve stohu!), na
kameni, v jámě a tak podobně. „Co jsem já uvítala nejvíc, je hned úvodní část, ve
které se velmi podrobně rozebírá snad to nejdůležitější – rozdělání ohně. To fakt
není jen o podpálení pevného podpalovače! A pak se dostanete k receptům – panejo! Maso a zelenina – to je jasný, ale ty dezerty a chleba! Vypadá to všechno jednoduše, ale kdo se už někdy grilování opravdu věnoval, ví, že právě alchymie toho,
na čem péct, v čem a čím to obracet je
to, co udělá z jídla syrového jídlo hotové. A to opravdu není jen tak. Z vlastní
zkušenosti se sousedy, kteří často udí,
vím i to, že člověk se skutečně stává otrokem paliva, jak autor píše – jakmile
jsem porazila starý ovocný strom, už
jsem měla souseda za zády s loudivýma očima. Protože ovocné dřevo je na
uzení nejlepší,“ svěřila se nám Jarmila
s nefalšovaným nadšením. Hugovy
recepty jsou opravdu zajímavé, u každého navíc najdete i osobní povídání,
třeba o tom, jak se dostal k tomu na
„srnce ve chvojí“. Fajn je i to, že když
se vám nahrnou sliny do pusy a zjistíte, že v lednici máte všechno na daný recept
a zrovna leje, můžete si některé dobroty uvařit doma. Venku to ale má přece jen
tu správnou romantiku. Hugo Hromas je kuchař do nepohody, vaří i na různých
akcích a také na svatbách. A jak zasněně říká naše kolegyně Jarmila, kvůli jeho
menu by se snad i vdávala.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

MONIKA VALENTOVÁ
moderátorka

Nejsem na to moc pyšná, ale mám
rozečteno víc knížek, které otevírám
podle nálady. Asi nejsoustavněji
čtu psychologický detektivní román
Anny Fodorové První terapie. Do
života britské studentky psychologie
začíná intenzívně prorůstat osud
její první klientky, české emigrantky
Aleny. Příležitostně a na přeskáčku
si listuju v Psychosomatické prvouce
MUDr. Radkina Honzáka, a když je
vedro a nechce se mi moc myslet, sahám po pokračování Slámy v botách
blogerky a zahradnice Veroniky Kyčery Kučerové. Jmenuje se Nejdůležitější v životě je láska. A hlína za nehty!
Je to takové odlehčené čtení o cestě
z města, návratu k přírodě a skutečnému jídlu.
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Skola
volá!

Polechtej své mozkové
závity a osvěž si paměť
s našimi cvičebnicemi

www.grada.cz

Knižní
novinky
Nakladatelství

Goliarda Sapienza
Umění radosti
Modestu, běžným pohledem
amorální a vášnivou ženu, chrání
při dějinných i osobních bouřích
zvláštní neporazitelný talisman —
umění radosti. Díky němu proplouvá
20. stoletím s lehkostí a odvahou.
449 Kč Překladová beletrie

Aleksander Kaczorowski
Ota Pavel
Živým reportážním stylem
zachycený životní příběh Oty
Pavla a jeho rodiny. Díky
osobnímu nasazení se autorovi
podařilo vypátrat dosud
neznámé skutečnosti i získat
nová svědectví pamětníků.
359 Kč Populárně-naučná

Michal Sýkora
Nejhorší obavy
Po odchodu od policie přijala
vyšetřovatelka Marie Výrová
nabídku přednášet na univerzitě
praktickou kriminologii. Ani
poklidná akademická dráha ji
ale neuchrání před kontaktem
se zločinem...
329 Kč Česká beletrie

Jiří Trávníček
Kulturní vetřelec
Drtivou většinu své existence
strávilo lidstvo mimo čtení.
Kniha mapuje 700 událostí
čtenářských dějin, které jsou
v kontextu čtenářské kultury
podstatné — od vynálezu písma
po dobu digitální.
349 Kč Odborná

Martin Stöhr
Užitá lyrika
Básně jako lyrické nálezy, které
se nenechaly odehnat. Zasuté
vitráže vzpomínek a kradmých
stesků při pouti časem. A jemné
úsměvy nad marností takového
počínání navrch.
229 Kč Poezie

hostbrno.cz

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Sogjal-rinpočhe
Tibetská kniha o životě a smrti

Překl. Zbavitel, Dušan, Praha: Argo,
2020, 4. vyd., 488 s., brož.
Toto fenomenální dílo lze chápat jako
úvod do buddhistického nazírání
duchovní skutečnosti. Seznamuje
čtenáře s meditačními technikami,
osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se
připravit na cestu ke smrti.
ISBN 978-80-257-3186-4

NÁBOŽE NST VÍ
Beran, Jan; Král, Oldřich
Základní texty východních náboženství 4. : Čínský, japonský
a korejský taoismus

Praha: Argo, 2020, 368 s., váz.
Čtvrtý svazek obsahuje vedle základní
taoistické triády (Laozi, Zhuangzi,
Liezi) i jejich filosofické a náboženské
rozpracování v komentářích (Han Fei,
Wang Bi, Guo Xiang, Xiang´er a další).
ISBN 978-80-257-2760-7

Frývaldský, Pavel
Hledání Boží tváře. Ježíš
Nazaretský v pohledu Josepha
Ratzingera – Benedikta XVI.

Brno: Barrister & Principal, 2020,
1. vyd., 160 s., brož. 199 Kč
Joseph Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., patří k významným myslitelům dneška. Zvláštní místo v jeho
teologickém díle zaujímá postava
Ježíše Nazaretského, která je základem života církve a Boží odpovědí na
velké otázky člověka.
ISBN 978-80-7364-102-3

Kaufmann, Thomas
Vykoupení a zatracení. Dějiny
reformace

Překl. Dobeš, Jan, Praha: Argo, 2020,
1. vyd., 408 s., váz.
Kniha Vykoupení a zatracení na rozdíl od Kaufmannových specializovaným studií reprezentuje sevřený
pokus o syntetický výklad dějin
reformace v Německu, Francii, Anglii
a Skandinávii.
ISBN 978-80-257-3182-6

Sládek, Pavel
Jehuda Leva ben Besalel. Obrana
uzavřeného světa v židovském
myšlení raného novověku
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
500 s., váz. 625 Kč
Monografie je věnována významnému židovskému teologovi, spjatému
svým životem a působením s Prahou,
u něhož legenda o stvoření golema
v obecném povědomí zcela překryla
jeho význam pro židovské dějiny náboženského myšlení.
ISBN 978-80-200-3068-9

společenské
vědy; osvěta
E TN O G R AFI E
Eliade, Mircea
Mýtus a skutečnost

Překl. Lyčka, Milan, Praha: Argo,
2020, 2. vyd., 152 s., brož.
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V knize Mýtus a skutečnost shrnuje
autor dosavadní poznatky o mýtu.
Zamýšlí se nad jeho definicí, zabývá se
jeho strukturou a funkcí a dále tematicky probírá jednotlivé typy mýtů.
ISBN 978-80-257-3188-8

FI LOZO FI E
Čching, Ťiang
Konfuciánský ústavní systém.
Jak starověká minulost Číny
může utvářet její politickou
budoucnost

Praha: Filosofia, 2020, 151 s., brož.
Ťiang Čching (Jiang Qing v přepisu
v pchin–jinu, narozen 1953, žije
v Číně) je považován za jednoho
z nejvýznamnějších konfuciánských
filosofů současnosti. Proslul svojí
koncepcí ústavního konfucianismu
neboli politického konfucianismu.
ISBN 978-80-7007-600-2

H ISTO R I E
Coufal, Dušan
Turnaj víry. Polemika o kalich na
basilejském koncilu 1431–1433

Praha: Filosofia, 2020, 652 s., váz.
Jednání Čechů s basilejským koncilem lze označit za vrcholný okamžik
husitské revoluce. V knize se těší
pozornosti počáteční fáze této mimořádné dějinné události.
ISBN 978-80-7007-620-0

Hálek, Jan; Moskovič, Boris
Fenomén Maffie

Praha: Academia, 2020, 380 s., váz.
350 Kč
Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let
1914–1918. Je tak vnímána jako jeden
z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu.
ISBN 978-80-200-3154-9

Petrilák, Vladimír;
Kraenski, Mauro
Rudá samba. Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století

Překl. Páralová, Tardy Markéta,
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
672 s., brož. 595 Kč
Na základě důkladného studia značného množství archivních materiálů
autoři sestavili vyčerpávající přehled
působení Státní bezpečnosti v největší jihoamerické zemi.
ISBN 978-80-200-3088-7

Vácha, Dalibor
Válka stínů. Boje na ostrově
Nová Guinea 1942–1943

Olomouc: Epocha, 2020, 1. vyd.,
144 s., váz. 169 Kč
Když se japonské síly v lednu 1942
vylodily v blízkosti strategického přístavu Rabaul na ostrově Nová Británie, všem zúčastněným bylo jasné, že
dalším cílem bude japonská izolace
Austrálie, nebo dokonce invaze na
tento kontinent.
ISBN 978-80-7557-952-2

PO LITO LO G I E
Koubová, Alice; Urban, Petr
Donald Winnicott a politická
teorie

Praha: Filosofia, 2020, 87 s., brož.
Kniha mapuje způsoby, jakými se
psychologická koncepce vývoje
subjektivity a emočního zrání, kterou
formuloval britský psychoanalytik

z n o v i n e k k 31. 8 . 2 0 2 0 9 7 t i t u l ů

a pediatr Donald Winnicott, rozvíjí
a aplikuje v rámci politických teorií.
ISBN 978-80-7007-622-4

Tvrdá, Kateřina
Vnitřní bezpečnostní sbory
a zpravodajské služby ve střední
Evropě

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 276 s., 198 Kč
Zajištění vnitřní bezpečnosti je jedním z primárních závazků státu vůči
občanům a podílí se na ní celá řada
aktérů od policejních, zpravodajských, celních a justičních orgánů až
po soukromé bezpečnostní služby.
ISBN 978-80-7325-471-1

PR ÁVO
Daněk, Mgr. Matěj;
Vyškovská, Mgr. Magdaléna;
Fojtíková, Ph.D., Ing. Jaroslava
Zaměstnávání cizinců na území
České republiky
Olomouc: Anag , 2020, 2. aktual.
vyd., 456 s., brož. 399 Kč
Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu
zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní
překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR.
ISBN 978-80-7554-269-4

Dörfl, Luboš
Znalec a znalecký posudek
v civilním řízení

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
232 s., brož. 450 Kč
Tato práce spojuje téma znaleckého
posudku jako významného důkazního
prostředku v civilním soudním řízení
s širší problematikou znalectví, tedy
podmínkami řádného výkonu znalecké
činnosti se zaměřením na její výsledek.
ISBN 978-80-7400-790-3

Dvořáková, Klára;
Frýbová, Alice
Lex voucher. Zákon o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru na odvětví
cestovního ruchu. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
72 s., 250 Kč
Lex voucher se použije na zájezdy
s termínem zahájení od 20. 2. 2020
do 31. 8. 2020, které byly zrušeny
nebo od kterých bylo odstoupeno
v souvislosti s pandemií COVID–19.
ISBN 978-80-7400-792-7

Schmied, Mgr. Zdeněk;
Roučková, Mgr. Dana
Zákoník práce k 30. 7. 2020

Olomouc: Anag , 2020, 17. aktual.
vyd., 184 s., brož. 149 Kč
Mimořádně, již v průběhu tohoto
roku a nikoli pravidelně vždy až
k 1. lednu, jsme pro vás připravili
stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce ve znění
účinném k 30. 7. 2020 včetně souhrnného komentáře.
ISBN 978-80-7554-278-6

Syruček, Vladimír;
Sabotinov, Vencislav a kol.
Realitní právo. Nemovitosti
v realitní praxi

Praha: C. H. Beck, 2020, 2. vyd.,
1320 s., váz. 1990 Kč
O novém vydání stále platí, že jde
o zcela ojedinělý počin nejen na poli
„realitního“ práva, ale rovněž svým
záměrem a rozsahem. Kniha mapuje
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nemovitosti a reality ze všech úhlů.
ISBN 978-80-7400-776-7

PSYCH O LOG I E
Koukolík, František
Sociálně úspěšní psychopati

Praha: Galén, 2020, 217 s., váz.
300 Kč
V populaci stále existuje vysoký podíl
jedinců s jednotlivými psychopatickými znaky. Tito lidé bývají velmi
přizpůsobiví a ve vhodném prostředí
se z části z nich mohou stát sociálně
úspěšní psychopati.
ISBN 978-80-7492-473-6

SOCIO LOG IE
Prokop, Daniel
Slepé skvrny, o chudobě,
vzdělávání, populismu a dalších
výzvách české společnosti

Brno: Host, 2020, 2. vyd., 280 s.,
brož.
Rozšířené vydání úspěšné sociologické sondy do české společnosti.
Základní výbava k porozumění české
společnosti, krizi demokracie a fungování současné politiky.
ISBN 978-80-275-0308-7

Souralová, Adéla;
Žáková, Michaela
Pod jednou střechou. Třígenerační soužití v české společnosti

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2020, 1. vyd.,
264 s., brož.
Kniha pojednává o třígeneračním
soužití v české společnosti. Na
základě více než stovky rozhovorů
provedených se zástupci tří generací
– prarodiči, rodiči a dětmi – sleduje
mezilidské, mezigenerační a rodinné
vztahy v tomto typu uspořádání.
ISBN 978-80-7325-498-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bridle, James
Temné zítřky

Překl. Ondráček, Petr, Brno: Host,
2020, 336 s., brož. 349 Kč
Technologie nikdy neudělaly svět
přehlednější a jasnější — jen prostě
zrychlují a zesilují vše lidské.
ISBN 978-80-275-0211-0

Havlíček, Karel
Osudné vynálezy lidstva

Praha: Academia, 2020, 624 s., váz.
650 Kč
Kniha je úvahou o osudech dvou
mimořádných vynálezů lidstva: státu
a jeho právu. Zahrnuje zejména
úvahy o některých příčinách závažné
krize, v níž se nejdokonalejší organizace lidské společnosti ocitla, a vizi
dalšího vývoje.
ISBN 978-80-200-3069-6

STUD I E
Nodl, Martin
Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého
dějepisectví
Praha: Argo, 2020, 336 s., váz.
Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních
dvou desetiletích z mnoha úhlů
a perspektiv věnoval problematice
především české historiografie.
ISBN 978-80-257-3155-0

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Výroční zpráva o činnosti
Univerzity Hradec Králové za
rok 2019

Hradec Králové: Gaudeamus, 2020,
1. vyd., 103 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Univerzity
Hradec Králové za rok 2019.
ISBN 978-80-7435-778-7

Výroční zpráva o hospodaření
Univerzity Hradec Králové za
rok 2019

Hradec Králové: Gaudeamus, 2020,
1. vyd., 38 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2019.
ISBN 978-80-7435-779-4

matematické
a přírodní vědy
PŘ Í RO DA
Kuklík, František
Moji čmeláci. Průvodce světem
čmeláků od českého chovatele

Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 160 s.,
brož. 329 Kč
Populárně-naučná publikace z pera
českého autora se podrobně věnuje
čmelákům: jejich chovu, rozpoznávání jednotlivých druhů, jejich přirozeným nepřátelům a způsobu života.
ISBN 978-80-242-6586-5

Zajíček, Petr
Krasové oblasti střední a severní
Moravy a Slezska
Překl. Králová, Regina, Praha:
Academia, 2020, 1. vyd., 248 s., váz.
495 Kč
Publikace se soustředí na oblast
střední a severní Moravy, která je bohatá na malá krasová území.
ISBN 978-80-200-3057-3

VĚ DA
A V Ý ZKUM
Dawkins, Richard
Rozplétání duhy. Věda, bludy
a touha po zázraku

Překl. Kovařík, Petr, Praha: Academia, 2020, 1. vyd., 328 s., brož.
325 Kč
Proč se básníci a jiní umělci tak často
vyjadřují o vědě s pohrdáním? Proč
bývá tak často vědecká literatura
nudnější než telefonní seznam?
ISBN 978-80-200-3130-3

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Horecký, Vladimír;
Horecká, Zdenka
Klasické moučníky

Praha: Esence, 2020, 304 s., váz.
359 Kč
Kdo by nemiloval opojnou vůni sladkých dobrot linoucí se z kuchyně?
ISBN 978-80-242-6746-3

Hrevušová, Radka
Domácí pekárna. Praktická
kuchařka pro každý den

České Budějovice: Dona, 2020,
1. vyd., 128 s., brož. 199 Kč

bibliografie
Máte rádi voňavý domácí chléb,
křupavé domácí rohlíky a houstičky
či nadýchané moučníky? Chcete si
zkusit upéci vlastní kváskový chléb či
připravit pohoštění pro přátele?
ISBN 978-80-7322-224-6

Myers, M.D. Amy
Kuchařka pro autoimunitní řešení. Přes 150 chutných receptů
pro prevenci a odvrácení celého
spektra zánětlivých příznaků
a nemocí

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
360 s., brož. 399 Kč
S Kuchařkou pro autoimunitní řešení,
zaměřenou na potírání a potlačování celého spektra autoimunitních nemocí, si
jídlo zamilujete snáze než kdy předtím.
ISBN 978-80-7554-275-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Dobiáš, Viliam;
Podhoranský, Branislav
Jak zachránit své dítě. První
pomoc pro rodiče a všechny,
kteří se starají o děti

Praha: Argo, 2020, 208 s., brož.
Příručka první pomoci, která by neměla chybět v žádné domácnosti, je
určena pro rodiče, prarodiče, učitele,
oddílové vedoucí a vůbec všechny,
kdo se v práci nebo ve volném čase
věnují dětem.
ISBN 978-80-257-3139-0

Eden, Donna
Energetická medicína pro ženy
– Vyrovnejte energie svého těla
a získejte pevné zdraví a vitalitu
Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
280 s., brož. 379 Kč
Po více než tři desetiletí učí Donna
Eden lidi, jak porozumět tělu jako
energetickému systému, rozpoznat
bolesti a trápení coby signály energetické nerovnováhy a získat zpět
přirozené léčivé schopnosti.
ISBN 978-80-7554-276-2

Chirali, Ilkay Zihni
Baňkování. Techniky, aplikace,
automasáž

Překl. Hornová, Libuše, Brno: Fontána, 2020, 1. vyd., 115 s., váz. 398 Kč
Terapie baňkování je technika tradiční čínské medicíny, která se používá
už tisíce let jako vysoce účinná léčba
pro řadu různých problémů, včetně
kožních a svalově-kosterních nemocí.
ISBN 978-80-7651-012-8

Lippertová, Marcela Grünerová
Multisenzorická stimulace

Praha: Galén, 2020, 1. vyd., 40 s.,
brož. 150 Kč
Rehabilitace pacientů v bezvědomí nebo s různými stupni omezení
vědomí by měla začít již na oddělení
akutní péče a plynule pokračovat až
do dosažení co nejvyššího stupně
kvality života.
ISBN 978-80-7492-447-7

umění; hudba
UM Ě LECK É
SM Ě RY
Svoboda, Jiří A.
Počátky umění II.

z n o v i n e k k 31. 8 . 2 0 2 0 9 7 t i t u l ů

Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
232 s., váz. 595 Kč
První díl této knihy ukázal, že komunikační systém založený na obrazech
vytvořil expandující moderní člověk
(Homo sapiens) v paleolitu v Evropě,
a to poměrně rychle, v daném stadiu
své evoluce a v kontextu převratných
historických událostí.
ISBN 978-80-200-3120-4

Jejich štrajmly, pejzy, černé kabáty
a bílé podkolenky upomínají, že sem
kdysi přišli z východní Evropy.
ISBN 978-80-7407-472-1

spor t
a tělov ýchova

Překl. Podhorná, Lucie, Praha: Argo,
2020, 1. vyd., 352 s., brož. 398 Kč
Jsou Vánoce a inspektorka Karen
Eikenová Hornbyová má volno,
protože se dosud zotavuje ze zranění, která utržila v prvním díle série
o souostroví Doggerland. Ale když
se v opuštěném lomu najde mrtvola,
vrací se Karen předčasně do práce.
ISBN 978-80-257-3204-5

JÓ GA
Hledíková, Marie
Rodičovství jógovýma očima

Olomouc: Fontána, 2020, 182 s.,
váz. 348 Kč
Jóga, jako filosofický systém, obecně
uvažuje v cyklech, pracuje s mýtem
věčného návratu. Co tu jednou bylo,
bude tu zas, a bude tu stále, dokud
nedojde kvalitativní přeměny.
ISBN 978-80-7651-005-0

Swansonová, Ann
Jóga z pohledu anatomie

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2020, 216 s., flexovazba,
499 Kč
Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových
jógových ásan do hloubky a ze všech
úhlů a ovládejte každou pózu s jistotou a kontrolou.
ISBN 978-80-242-6624-4

RYBAŘ E N Í
Petr, Tomislav
Na rybách bez udice. Rozlety
z Říma

Praha: Gasset, 2020, brož.
Během svého působení v Organizaci
pro výživu a zemědělství (FAO) navštívil Tomislav Petr, rybářský expert,
celkem třicet zemí. Pobýval na Fidži,
v Papui Nové Guineji a v mnoha zemích Asie. Všude poznával ryby.
ISBN 978-80-87079-02-7

jazykověda;
literární věda
JA Z YKOVĚ DA
Koten, Jiří
Poetika narativního komentáře

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 255 s.,
brož. 299 Kč
Na rozdíl od většiny teorií výpravného
textu, které se věnují silné opozici vyprávění (diegesis) a řeči (mimesis), kniha zaměřuje pozornost na složku často
opomíjenou — narativní komentář.
ISBN 978-80-275-0247-9

krásná
literatura
AUTOBIOGRAFIE
Vanderstraeten, Margot
Mazl tov. Má léta u ortodoxní
židovské rodiny

Překl. Smejkalová, Radka, Praha:
Garamond, 2020, 1. vyd., 296 s., váz.
V židovské čtvrti belgických Antverp
žije největší komunita ortodoxních
Židů po New Yorku a Jeruzalémě.

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Adolfssonová, Maria
Doggerland 2: Přichází bouře

ESE J E , ÚVAHY
Veselka, Josef; Čermák, Miloš
Velká vizita
Praha: Galén, 2020, 163 s., brož.
250 Kč
Glosy kardiologa Josefa Veselky.
ISBN 978-80-7492-471-2

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Pamuk, Orhan
Cosi divného v mé hlavě

Překl. Kučera, Petr, Praha: Argo,
2020, 1. vyd., 488 s., váz.
Kniha je rozsáhlá románová freska
zachycující životní osudy pouličního
prodavače Mevlüta, jehož rodina
v 70. letech emigrovala ze střední
Anatolie do Istanbulu.
ISBN 978-80-257-3174-1

HUMO R
Morenová, Dagmar
Léčba psem

Praha: Fortuna Libri, 2020, 240 s.,
váz. 249 Kč
Vtipná knížka o soužití nás lidí s našimi psími kamarády. Čtení je nabité
spoustou situací, které jejich protagonisté opravdu prožili. Překvapivých,
veselých, úsměvných, dojemných
a občas i smutných.
ISBN 978-80-7546-274-9

KOM I K SY
Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Fatale 4: Modlitba za déšť

Praha: BB art, 2020, 1. vyd., 144 s.,
brož.
Nicolas Lash po setkání s Josephine
přišel o všechno, ale pátrat nepřestává. Její stopa vede do Seattlu poloviny devadesátých let a on musí odhalit
tragický příběh grungeové skupiny,
k níž nečekaně zavítá nádherná žena
trpící ztrátou paměti.
ISBN 978-80-7595-365-0

Lovecraft, Howard Phillips;
Breccia, Alberto
Mýtus Cthulhu

Překl. Hrách, Ondřej, Praha: Argo,
2020, 120 s., váz. 398 Kč
Cthulhu – tajemná děsivá bytost,
mýtická chapadlovitá nestvůra, jedna
z Prastarých bytostí, které v dávné minulosti ovládaly Zemi a podle legendy
se kdykoli mohou vrátit zpět. Komiksové zpracování bájné postavy Cthulhu.
ISBN 978-80-257-3137-6
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OSO B N OSTI
Cranston, Jonathan
Zvěrolékař na cestách

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2020, 336 s., váz. 299 Kč
Autor si ve svých třiceti letech už stihl
vybudovat praxi na britském venkově
a zároveň procestovat kus světa od
africké džungle, přes východní Asii až
po Nový Zéland.
ISBN 978-80-249-4191-2

Hnízdová, Eva;
Weissová, Lucie
Diagnóza Londýn

Praha: Galén, 2020, 134 s., brož.
V této útlé knížce je zaznamenán
příběh české lékařky Evy Hnízdové,
která se v době normalizace rozhodla
k emigraci do Velké Británie. V Londýně pak téměř třicet let působila
jako rodinná doktorka.
ISBN 978-80-7492-445-3

Jislová, Štěpánka;
Ležák, Zdeněk
Milada Horáková. Skutečný příběh jedné z největších osobností
novodobých českých dějin.

Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 128 s., váz.
Milada Horáková je nejznámější obětí
politických monstrprocesů v Československu. 27. června 1950 byla
popravena v Praze na Pankráci. Co
víc o ní víme?
ISBN 978-80-257-3220-5

Lukeš, Jan a kol.
Jaromír Šofr – Služebník krásné
kinematografie

Praha: Edice ČT, 2020, 1. vyd., 192 s.,
váz. 369 Kč
Monografie o význačném kameramanovi, souputníkovi slavných režisérů.
ISBN 978-80-7404-335-2

Vybíral, Jan; Hošek, Pavel
Sloužím Tajnému ohni

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 192 s., brož. 198 Kč
Tato kniha je věnována osobnosti
a dílu britského spisovatele J. R. R.
Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho
pohnuté životní pouti a seznamuje
čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely.
ISBN 978-80-7325-499-5

Weirová, Alison
Eleonora Akvitánská. Život
nejspornější ženské osobnosti
středověku z Božího hněvu
anglické královny

Překl. Hron, Zdeněk, Praha: BB art,
2020, 1. vyd., 512 s., váz.
Eleonora Akvitánská patřila k předním
a zároveň nejspornějším ženským
osobnostem středověku. Byla krásná,
inteligentní a svéhlavá a za života se
o ní šířily nejrůznější, a zdaleka nikoli
nepodložené pikantní zvěsti.
ISBN 978-80-7595-351-3

Luňáčková, Alžběta
Pravý úhel

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 60 s., brož.
229 Kč
Básnické usilování o prostor, kde
nic není nakřivo, jako naivní způsob
dosažení vnitřní (ne)uspořádanosti.
Rovnoběžky, tvary, hrany, poloviny,
viny… Stupně jako vývoj.
ISBN 978-80-275-0304-9

Sedláčková, Lída
Naděje léta

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 26 s., brož. 110 Kč
Básnická sbírka autorky publikující
pod pseudonymem Lída Sedláčková.
Její tvorba byla publikována již v 50.
a 60. letech a stala se oblíbenou
básnířkou i autorkou pro děti již pro
řadu generací.
ISBN 978-80-7389-251-7

Uher, František
Svéráz hráze

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 36 s., brož. 120 Kč
Básnická próza oblíbeného východočeského autora Františka Uhra. Texty jsou,
jako obvykle, velmi hutné a filozofující.
Knížka je psána skácelovským jazykem
a jistě znovu okouzlí své čtenáře.
ISBN 978-80-7389-252-4

POVÍ D K Y
Fischerová, Sylva
Tisíce plošin

Brno: Druhé město, 2020, 1. vyd.,
150 s., brož.
Nové povídky Sylvy Fischerové jsou
poměrně krátké, ale zjevně osekané na
dřeň, na krystalicky čistý celek, který je
nesen atmosférou i stylem a zároveň
otevírá hluboké otázky a postihuje
nevídané a neohrané paradoxy.
ISBN 978-80-7227-438-3

PRÓZ A
Barnes, Tommy
Pivo na Loiře aneb Jak se jedna
rodina usadila na francouzském
vinařském venkově a jala se tam
vařit britské pivo

Překl. Horák, Petr, Praha: Argo,
2020, 240 s., brož.
Tommy je ne zrovna úspěšný stand-up komik. Když je zároveň se svou
přítelkyní propuštěn ze zaměstnání,
rozhodne se vyměnit Londýn za francouzský venkov a splnit si svůj sen –
založit minipivovar.
ISBN 978-80-257-3187-1

Hrbek, David
Dobrou noc, odcházím

PO E Z I E

Brno: Druhé město, 2020, 96 s.,
brož.
David Hrbek je autorem rozhovorů,
moderátorem, baskytaristou a také
textařem skupiny TAK CO. Touto
sbírkou dokládá, že výborné písňové
texty a poezie jedno jsou.
ISBN 978-80-7227-439-0

Hovorková, Ilsa Ils
Vysypané z rukávu

Neužilová, Marcela
Něha a zlo

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 36 s., brož. 120 Kč
Prvotina autorky středního věku, která celý život psala do šuplíku. Verše
psala z radosti a pro radost. Autorka
přeje všem krásné počtení, přemýšlení i radost v duši. Sbírku doplňují její
vlastní fotografie.
ISBN 978-80-7389-261-6

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
2. vyd., 78 s., brož. 160 Kč
Příběhy odhalují krásu a něhu života,
které protne občas zlo. Tento střet
ukáže nesnadnost lásky čisté a dávající – ať milenecké, přátelské nebo rodičovské. Bohatost citová i jazyková
provází celou knihu.
ISBN 978-80-7389-250-0

bibliografie
Neužilová, Marcela
Večery smíchu na Hané

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
2. rozšíř. vyd., 64 s., brož. 115 Kč
Veselé hanácké příběhy rozesmějí
svou bezprostředností. Jsou zachyceny
tak, jak byly vyslechnuty. Protože Hanák mlovil tak, jak mo zobák narustl,
možná vám někdy zvednou obočí.
ISBN 978-80-7389-262-1

Punčochář, Miroslav
Na konci světa

Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
168 s., brož. 250 Kč
„Svoboda je poznaná nutnost.“ Na
tuto poučku připisovanou K. Marxovi
jsem si vzpomněl jednoho rána při
procházce lesem. První, co mě napadlo, bylo, že to nedává valný smysl,
že by se snad lépe hodilo: „Poznaná
nutnost vymezuje hranice svobody.“
ISBN 978-80-200-3104-4

Wicha, Marcin
Věci, kterých jsem se nezbavil

Překl. Kolouchová, Barbora, Praha:
Argo, 2020, 208 s., váz.
Autor se v této knize zamýšlí nad
věcmi nadčasovými, filozofickými…
ale především nad věcmi všedními,
samozřejmými, na které vzpomíná
v souvislosti se smrtí obou rodičů.
ISBN 978-80-257-3179-6

ROM ÁNY
Ardone, Viola
Vlak pro děti

Překl. Macková, Alice, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 192 s., váz. 279 Kč
Těsně po druhé světové válce je jih Itálie zbídačený a na pokraji hladomoru.
ISBN 978-80-249-4175-2

Bareš, Pavel
Meta. Superlidé existují. Ale
žádný z nich není superhrdina.

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 336 s.,
brož.
Nikdo na začátku jednadvacátého
století nepotřebuje nadšence ve
spandexu a pláštěnkách, kteří by se
po nocích honili za zločinem. Zato
po supershowbyznysu se lidé můžou
utlouct.
ISBN 978-80-275-0242-4

Boland, Shalini
Pravá matka. Celý její život je
založen na lži...

Překl. Vališová, Hana, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Když se Tessa vrátí domů, najde
v kuchyni cizího chlapce, který tvrdí,
že je její syn. Když to nahlásí, policie
má podezření, že ho unesla. Motivem
by mohl být fakt, že kdysi porodila
dvojčata, která už jsou po smrti.
ISBN 978-80-249-4180-6

Bomannová, Corina
Agnetino dědictví: Paní ze Severu. Začátek rodinné ságy

Překl. Soukupová, Zuzana, Praha:
Ikar, 2020, 1. vyd., 488 s., váz. 399 Kč
První část švédské ságy, která líčí
osudy několika generací šlechtického
rodu v průběhu 20. století.
ISBN 978-80-249-4097-7

Brown, Sandra
Milenec ze snů

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Ikar,
2020, 152 s., váz. 259 Kč
Elizabeth, atraktivní mladá vdova,
má vlastní obchůdek a dvě malé děti.

z n o v i n e k k 31. 8 . 2 0 2 0 9 7 t i t u l ů
Celé dny se nezastaví. Už dva roky
žije sama, jenže na skutečný vztah
nemá odvahu – a tak pouze sní.
A jsou to odvážné sny! Po čase vstoupí do jejího života soused Thad.
ISBN 978-80-249-4081-6

Carlanová, Audrey
Posvátné místo

Překl. Láryšová, Hana, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 264 s., váz. 299 Kč
Amber St Jamesová má plán: co nejdřív dokončit studium medicíny a stát
se pediatričkou.
ISBN 978-80-249-4197-4

Dawsonová, Maddie
Dohazovačky

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2020, 360 s., váz. 379 Kč
Pětaosmdesátiletá Blix je proslulá
dohazovačka a přinejmenším pro své
nevděčné a snobské příbuzenstvo poněkud extravagantní bezdětná teta.
ISBN 978-80-249-4199-8

Easton, BB
Skin. Série 44 kapitol

Překl. Pacnerová, Jana, Praha:
Baronet, 2020, 448 s., váz.
Roku 1997 byl Ronald „Knight“
McKnight největší a nejnepochopenější ničema na střední škole Peach
State High School… a možná na celé
planetě. Knight nenáviděl všechny
až na mě, BB – vyjukanou, divnou
punkerku, co měla skříňku hned
vedle té jeho.
ISBN 978-80-269-1351-1

Hole, Stian
Neboj se, Oskare

Překl. Mrázová, Daniela, Praha: Host,
2020, 1. vyd., 48 s., váz.
Léto je skoro pryč a Oskar je nervózní. Dvojčata Hana a Johana,
které s ním nastupují do první třídy,
už umějí jezdit na kole, potápět se,
a dokonce i trochu číst. Nic z toho
Oskar neumí a má strach, jestli ve
škole obstojí.
ISBN 978-80-275-0213-4

Hunting, Helena
Sexy srážka

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2020, 328 s., váz.
Kailyn Flowersová byla vždycky
klidná, racionální a měla všechno
pod kontrolou – dokud neskončí
rozplácnutá na Daxtonu Hughesovi,
bývalém herci, do něhož byla jako
puberťačka poblázněná.
ISBN 978-80-269-1357-3

Janečková, Klára
Zrada

Praha: Ikar, 2020, 3. vyd., 416 s.,
váz. 359 Kč
Děj se odehrává v letech 1987–2001
na několika místech od sebe značně
vzdálených – v bývalém Československu, Římě, na Korsice a v New Yorku.
ISBN 978-80-249-4160-8

Kafka, Franz
Zámek

Praha: Galén, 2020, 290 s., brož.
300 Kč
Kafkův román Zámek vznikl před téměř sto lety v roce 1922 a zůstal bohužel nedokončen. Byl vydán poprvé
(1926) až po smrti svého autora a od
té doby nepřestal oslovovat čtenáře
mnoha generací a vybízet k novým
interpretacím.
ISBN 978-80-7492-468-2

Kalvo, Are
Hory peklo ráj

Překl. Mrázová, Daniela, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 335 s., váz.
Are Kalvo vyrostl přímo uprostřed
pohlednicové krajiny severozápadního Norska, obklopený fjordy a horami. Jeho to ovšem do přírody nikdy
netáhlo. Jenže před pár lety mu hory
začaly přebírat přátele.
ISBN 978-80-275-0155-7

Karinsdotter, Emma
Ostrov Tisíce hvězd

Překl. Voslářová, Marie, Praha: Argo,
2020, 1. vyd., 298 s., váz.
Ostrov Tisíce hvězd odjakživa spočíval pod sametovou hvězdnatou oblohou. Jenže teď noc co noc přichází
Stín a hvězdy jedna po druhé hasnou.
Jedenáctiletá Tigris se s tatínkem stěhuje do nového bytu.
ISBN 978-80-257-3236-6

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti: Smrt v lotosovém poli

Překl. Misařová, Vlasta, Praha:
Garamond, 2020, 1. vyd., 240 s.,
brož. 270 Kč
Na zpáteční cestě z poutní cesty ke
chrámu Vznešeného vrcholu se soudce
Ti a jeho První paní dozvědí, že v kraji,
kterým právě procházejí, rozsévá hrůzu
obávaný vrah, nazývaný Sekáč hlav.
ISBN 978-80-7407-475-2

Májová, Kristýna
O ostatních nevím nic

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 336 s., váz.
O ostatních lidech nevím nic, zjistí
Alice už jako malá. Celé dny se cítí
osamělá, matka mizí do práce a babičku, která ji hlídá, nesnáší. Věčně to
tak ale nebude. Je tu totiž On, se kterým po nocích mluvívá tajnou řečí.
ISBN 978-80-7577-542-9

Marks, Richard
Lovci diamantových stínů

Praha: Dona, 2020, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Christo McKenzie se musí vyrovnat
nejen s náhlou smrtí svého otce, ale
i s tím, že ho celý svůj dosud pohodlný život měl za někoho úplně jiného.
Americký advokát newyorských
bossů léta obhospodařoval na jiném
kontinentu utajený zdroj obživy.
ISBN 978-80-7322-221-5

Merta, Vladimír
Popelnicový román

Praha: Galén, 2020, 1. vyd., 503 s.,
váz. 390 Kč
Rozsáhlý román známého písničkáře
je svým obsahem, stylem i celkovým
vyzněním dílem v současné české
próze zcela ojedinělým.
ISBN 978-80-7492-472-9

Michorová, Eva
Přece nemůžeš zastřelit tchána

Praha: Galén, 2020, 285 s., 190 Kč
Na Ditu Hamáčkovou je toho zkrátka
moc. Zažívá krizi středního věku,
dcera chodí s velmi pochybnými
existencemi, manžel alkoholik odmítá
akceptovat podanou žádost o rozvod
a k tomu všemu všechny živí pochybnou prací bulvární novinářky.
ISBN 978-80-7492-484-2

Moreland, Melanie
Kontrakt 2

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 316 s., váz. 299 Kč
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Další díl série o vztahu, který nezačal
dobře – vzájemným pohrdáním a nenávistí, ale nakonec z toho byla láska.
ISBN 978-80-269-1366-5

Názlerová, Renáta
Tisíc a jedna noc s Arabem.
Osudové setkání vám změní
celý život.

Praha: Fortuna Libri, 2020, 1. vyd.,
352 s., váz.
Sofiin život je jeden velký stereotyp.
Přestože má manžela a dvě děti, není
šťastná. Žije bez lásky a dobrodružství, a když to nedokáže změnit sama,
zasáhne osud. Díky kamarádce se
ocitne v arabské zemi, kde ji při
teroristickém útoku zachrání neznámý muž.
ISBN 978-80-7546-270-1

Simone, Sierra
Americká královna

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 1. vyd., 400 s., váz.
379 Kč
Začalo to polibkem ukradeným pod
anglickou oblohou a skončilo cestou
k oltáři.
ISBN 978-80-269-1348-1

Szamalek, Jakub
Ať se rozhodneš jakkoli

Překl. Plasová, Anna, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 429 s., váz. 399 Kč
Tohle není sci-fi. Tušíte, kdo ve skutečnosti ovládá váš život?
ISBN 978-80-275-0153-3

Tijan, Tijan
Bennett Mafia: Zakázaná láska

Překl. Hlaváč, Jan, Praha: Baronet,
2020, 1. vyd., 416 s., váz. 379 Kč
Když Riley studovala na soukromé
internátní škole, její spolubydlící byla
Brooke Bennettová – samotářská
dívka, které se každý bál.
ISBN 978-80-269-1330-6

Tonge, Samantha
Řecký sen

Překl. Stárková, Jiřina, Praha:
Baronet, 2020, 248 s., váz.
Pippa Pattinsonová trávila od
malička až do svých čtrnácti let
každé letní prázdniny v idylické
rybářské vesničce Taxos na ostrově
Kos. Během bezpočtu dlouhých,
sluncem prozářených lenivých dní
zarytě ignorovala myšlenky na svůj
budoucí život.
ISBN 978-80-269-1342-9

SCI-FI, FANTASY
Johns, Geoff
Liga spravedlnosti 5: Věční
hrdinové

Překl. Plata, Ľudovít, Praha: BB art,
2020, 1. vyd., 168 s., brož.
V PLAMENECH ZLA BUDOU UKOVÁNI NOVÍ HRDINOVÉ. Ultraman.
Owlman. Superwoman. Tito bezohlední nájezdníci ze zpustošeného
alternativního vesmíru dovedli tajný
spolek našich pozemských superpadouchů k naprosté světové nadvládě.
ISBN 978-80-7595-355-1

Lee, Yoon Ha
Krkavčí lest

Překl. Krejčová, Dana, Brno: Host,
2020, 359 s., brož.
Válka. Kacířství. Šílenství. Přemýšlivá
a komplexní humanistická science
fiction.
ISBN 978-80-275-0143-4

Silverberg, Robert
Dolů k Zemi

Překl. Tschorn, Robert, Praha: Argo,
2020, 1. vyd., 220 s., váz.
„Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje
dolů k zemi?“ Kazatel 3:21. Vypadali
jako sloni, to nikdo nepopře. Pozemšťané tedy nildoror podceňovali.
ISBN 978-80-257-3224-3

Vácha, Dalibor
Šedá

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 464 s.,
brož. 349 Kč
Když máte výjimečné schopnosti,
máte i výjimečné starosti. Tou aktuální je přežít hon na výjimečně nadané
bytosti. A zatím se záhadná šedá
nenápadně šíří…
ISBN 978-80-7557-243-1

VanderMeer, Jeff
Finch

Překl. Němeček, Jakub, Praha: Argo,
2020, 1. vyd., 424 s., váz.
John Finch je detektivem v Ambře,
městě okupovaném a terorizovaném tajemnými bytostmi z podzemí,
zvanými „šeďáci“. Prastaré město se
propadá do anarchie, šeďácké houby
a plísně bují na domech i v lidech.
ISBN 978-80-257-3177-2

Walterová-Benešová, Barbora
Síla naděje
Praha: Fortuna Libri, 2020, 240 s.,
váz. 299 Kč
Bylo mi teprve pětadvacet, chtěla
jsem žít a hlavně si užívat. Myslela
jsem si, jak moc jsem dospělá. Byla
jsem matka a vedle sebe jsem neměla muže, ale kluka. Proto jsem ho
opustila, abych se vrhla do otevřené
náruče pekla!
ISBN 978-80-7546-273-2

Ward, Penelope
Až léto skončí

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 286 s., váz. 299 Kč
Co uděláte, když si letní dům vaší
rodiny pronajme sexy starší muž? No,
očividně se ztrapníte – a opakovaně.
S Noahem Cavallarim jsme nevykročili
správnou nohou. Naše první setkání
skončilo jako jeden velký trapas.
ISBN 978-80-269-1363-4

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

na

UŽ NÁS MÁTE
V KNIHOVNIČCE VŠECHNY?
Samolepkové sešity ze série Šaty pro…
zná už snad každá malá princezna.
Jen řekněte, která holčička by odolala
půvabným panenkám, které může oblékat
podle cizokrajné módy, a ještě s nimi
procestuje zeměkouli křížem krážem?
Zábava s kouzelnými knížkami plnými
samolepek překrásných šatů
a nejrůznějších doplňků vaše dítko
chytne a už nepustí!

JE NÁS JIŽ 15!
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KLASICI
Carl Gustav Jung
PSYCHOLOGICKÉ TYPY
Jungův popis introvertního a extravertního zaměření
Carl R. Rogers
TEORIE A TERAPIE OSOBNOSTI
Výbor z díla Carla R. Rogerse přináší do češtiny
dosud nepřeložené práce.
Erich Fromm
MÍT, NEBO BÝT?
Fromm analyzuje západní společnost, hledá původ
jejích problémů a nabízí alternativu jejího vývoje.

Jeroným Janíček
ŽIVOT ZA ZDÍ
Autobiografická zpověď o úzkostech, depresi,
stigmatizaci a návratech do života.
Christiane Ritter
ŽENA V POLÁRNÍ NOCI
Humorný deník o roce stráveném na Špicberkách
začátkem 20. století.
Michaela Hošková
MATĚJ MALUJE MAPY
O životě české rodiny s autistickým synem Matějem,
jehož vášní je malování dopravních map.

ŽIVOTNÍ STYL

PSYCHOLOGIE

Sally M. Winston, Martin N. Seif
BROUCI V HLAVĚ
Jak se zbavit vtíravých myšlenek

Veronika Stočesová, David Čáp
PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRÁCE
S PŮVODCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Ojedinělá práce českých autorů

Nina W. Brown
KDYŽ NARCISTÉ ZESTÁRNOU
Rady, jak vyjít se sebestřednými rodiči

SPEKTRUM

Bärbel Wardetzki
VĚČNÁ TOUHA PO UZNÁNÍ
O perfekcionismu narcistních žen

Hans Morschitzky, Thomas Hartl
STRACH Z NEMOCÍ
Jak mu rozumět a jak ho překonat

Alain Samson
ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ NA TO,
ABY…
Abychom se hodnotili negativně, abychom
následovali davy, abychom jím šli sami,…

Thomas A. Harris
JÁ JSEM OK, TY JSI OK
Slavný úvod do transakční analýzy
David J. Wallin
VAZBA V PSYCHOTERAPII
Rozvinutí konceptu attachmentu pro využití v terapii

PEDAGOGIKA
Annette Breaux, Todd Whitakerm
RYCHLÁ POMOC PRO UČITELE
60 řešení náročných situací při práci se žáky,
s dospělými, při řízení třídy, při samotné výuce.
Irena Smetáčková, Stanislav Štech a kol.
UČITELSKÉ VYHOŘENÍ
Proč vzniká a jak se proti němu bránit
Alena Ščuková
HRY S MATEMATIKOU
Hry pro méně i více nadané žáky na matematiku
(3.–9. třída ZŠ)

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY

Karel Nešpor
ÚSMĚVY, ZKUŠENOSTI,
VÝSTŘEDNOSTI
Známý český psychiatr se opět pozastavuje nad
absurditami života i nad jeho krásou.
Marshall Rosenberg
NENÁSILNÁ KOMUNIKACE V PRAXI
O nenásilném řešení konfliktů, práci s hněvem či
výchově dětí.

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Elle Olivia Johnson
ABA PRO DĚTI S AUTISMEM
Otázky a odpovědi o aplikované behaviorální
analýze (ABA).

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA

Torey Hayden
HOLKA, KTEROU NECHTĚLI
Skutečný příběh malé Jessie, patologické lhářky,
a její obětavé učitelky.

Amy Sutherland
CO MĚ VÝCVIK ZVÍŘAT NAUČIL
O ŽIVOTĚ, LÁSCE A MANŽELSTVÍ
Humorná kniha o tom, že určité techniky výcviku
zvířat fungují i na partnery.

Jon Krakauer
ÚTĚK DO DIVOČINY
Předloha slavného filmu o nešťastném konci
dobrodruha McCandlesse.

Michal Hrdlička
MÝTY A FAKTA O AUTISMU
Populárně-naučnou formou podaná málo známá
fakta o autismu.

www.portal.cz

KOMIKS
Debbie Tung
KDYŽ SE INTROVERTKA VDÁ
Pokračování komiksových memoárů Debbie
odhaluje, jak se introverti dokážou popasovat
s životem ve dvou.

ROZHOVORY
Ivo Čermák (ed.)
PŘÍBĚH ČESKOSLOVENSKÉ
PSYCHOLOGIE I.
Rozhovory s osobnostmi oboru. Průkopníci a hledači.
Zdeněk Jančařík
TY JSI KNĚZ NAVĚKY
Rozhovor s Ludmilou Javorovou, ženou vysvěcenou
na katolického kněze, je svědectvím nejen o životě
skryté církve.

HRY A TRÉNINKY
Raymond Smullyan
ŠEHEREZÁDINY HÁDANKY
Vyřešíte různě obtížných 225 hádanek?
Rob Eastaway, David Wells
100 MOZKOCVIČNÝCH HÁDANEK
Logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky
Else Müller
POD NOHAMA CÍTÍŠ STÉBLA
TRÁVY…
Pohádkové příběhy pro imaginaci a autogenní
trénink pro děti i dospělé
Renata Škaloudová a kol.
PONDĚLÍ ČI PÁTEK, VŽDY MÁ
NĚKDO SVÁTEK
Aktivizační pracovní listy pro dospělé – rébusy,
procvičování smyslových vjemů, komunikace a
paměti.

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST

Abigail Rayner
JSEM ZLODĚJKA?
Upřímný a veselý příběh o krádeži a o odvaze udělat
správnou věc je určen dětem od 5 let.
Hana Zobačová
AUTA, VLAKY, BAGRY TAKY
Pohádky pro kluky vycházejí ze zásad genetické
metody výuky čtení.
Petr Horáček
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO NA SVĚTĚ
Krásně ilustrovaná kniha o domově, o dobrodružství,
ale hlavně o přátelství.
Timo Parvella
ELLA A SUPERSTAR
Ella je tu opět s dalším bláznivým příběhem! Z Pateho
musí být superstar!
Klára Smolíková
S KOMENSKÝM DO KOMIKSU
Komiksový příběh ze života Jana Amose Komenského
zasazený do únikové hry.
Zuzana Pospíšilová
ŠKOLNÍ ŠTĚNĚ
Kniha je jako první čtení určena dětem prvních
a druhých tříd.

RÁDCE PRO RODIČE
A MLÁDEŽ
Hana Slabá
MONTESSORI ŠKOLKA
Základní informace o tom, jak vypadá autentická
montessori školka.
Kimberly Feltes Taylor, Eric Braun
CHYBA NENÍ KONEC SVĚTA
V téhle knize zjistíš, že z chyb se nestřílí a naučíš se, jak
s nimi pracovat.

VÝCHOVA 3–8
Vladimíra Ottomanská
ROK STROMŮ
Komplexní roční plán dělený podle deseti stromů
obsahuje básničky, písničky, pranostiky, ...

Petra Štarková
JAK SE DOSTAT Z MALÉRU
Exekuce, dluhy, povinné platby, pomoc státu –
vysvětlení pojmů je propojeno s příběhem tří
kamarádů.

Markéta Mlčochová
KDO SE SMĚJE, NEPLÁČE
12 pohádkových příběhů s pracovními listy
rozvíjejícími různé dovednosti.

Kristina Scharmacher-Schreiber,
Stephanie Marian
JAK SE VYZNAT V KLIMATU
Ilustrovaná encyklopedie nejen pro školáky.

Eva Fošenbauerová
ROK S POHÁDKAMI, HÁDANKAMI
A ŘÍKADLY
Pracovní sešit obsahuje 12 pohádek a pracovní listy.

Hervé Tullet
LA!
Další hravá kniha známého výtvarníka je tentokrát
zaměřena na zvuky.
Ulf Stark
ŠÍLENCI A SUCHAŘI
Co se stane, když holka začne předstírat, že je kluk?

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8; tel.: 283 028 203; e-mail: obchod@portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8

obchod.portal.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 10. 8. 2020 až 16. 8. 2020

beletrie
1. Radka Třeštíková Foukneš do pěny Motto
2. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
3. Vlastimil Vondruška Pomsta bílého jednorožce MOBA
4. Shari Lapena Jeden z nás Kalibr
5. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
6. Joy Fieldingová Na špatném místě Ikar
7. Jiří Hájíček Plachetnice na vinětách Host
8. Halina Pawlowská Čmelák – Láskyplné povídky Motto
9. Jojo Moyes Schovej mě v dešti Ikar
10. Diana Gabaldon Vepsáno krví vlastního srdce Omega

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
2. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
3. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
4. Mark Manson Všechno je v pr**li Via
5. Tomáš Kosačík ,Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán na 29 dní Tomáš Kosačík
6. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing
7. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
8. Vít Samek Bulbem záchranáře Jan Melvil Publishing
9. Robert T. Kyiosaki Bohatý táta, chudý táta Pragma
10. Kolektiv Občanský zákoník – ÚZ č. 1380 Sagit

pro děti a mládež
1. Holly Blacková Královna ničeho CooBoo
2. Jeff Kinney Dobrodružství báječných kamarádů CooBoo
3. Zuzana Pospíšilová Víš, jak mluví zvířátka Junior
4. Antonín Šplíchal Nauč mě mluvit Axióma
5. Kolektiv Zpívánky 3 Albi
6. Casey McQuistonová Červená, bílá a královsky modrá YOLI
7. Katherine Rundellová Dobrodruh Argo
8. Ivana Peroutková Valentýnka a veterinární ordinace Albatros
9. David Walliams Ledová obluda Argo
10. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Červenec 2020 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Michael Atamanov Stále ve střehu Fantom Print
2. Peter May Karanténa Host
3. Peter May Svatba duchů Host
4. Penelope Ward Až léto skončí Baronet
5. Vlastimil Vondruška Pomsta bílého jednorožce MOBA
6. Melanie Moreland Kontrakt 2 Baronet
7. Dmitrij Rus Hraju, abych žil 4 – Inferno Fragment
8. Helen Fieldsová Dokonalé ticho Kniha Zlín
9. Jiří Hájíček Plachetnice na vinětách Host
10. Michelle Smartová Svatba po sicilsku HarperCollins
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Venkovní hry
a aktivity

Jak zahnat stesk
Andrea Schütze

Jane Worroll,
Peter Houghton

249 Kč

298 Kč

Králíčci v ohrožení
Andrea Schütze

ZPÁTKY
DO ŠKOLY

249 Kč

OBJEDNEJTE SE SLEVOU 20 % NA WWW.KNIHYKAZDA.CZ

DARY
Z PŘÍRODY

Jedlé rostliny
za humny
smarticular

298 Kč

Univerzální
domácí
prostředek
smarticular

298 Kč

Nakladatelství KAZDA, s.r.o.,
Nové sady 2, 602 00 Brno,
tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz

INSPIRATIVNÍ
PORTRÉTY
MIMOŘÁDNÝCH
OSOBNOSTÍ

Neobyčejné příběhy
slavných kluků a holek

OD AUTORA
BESTSELLERŮ STEVE JOBS
A LEONARDO DA VINCI

www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

